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A SZERVÁTÜLTETÉSEK A JOG TÜKRÉBEN ∗∗ 

„Az ember a természettl függ, de a természet is függ tle.  
A természet alkotta t;  pedig átalakítja a természetet.  
Szüntelenül újrateremti egykori teremtjét, olyanná 

formálja, amilyen nem volt eltte.” 
/A. France/ 

BEVEZETÉS 

Az emberiség kezdettl fogva kutatta az örök élet titkát. Mára már beláttuk, hogy 
mi is csak halandóak vagyunk, de az orvostudományi kutatások céljában – az embe-
ri élet meghosszabbításában, minségének javításában – még ma is fellelhet ez a 
motívum. A szervátültetés, mint sebészeti beavatkozás az embert egy lépéssel köze-
lebb hozta a számára oly áhított célhoz, mely azonban korántsem kockázatmentes 
vállalkozás. 1967-ben Christian Barnard orvosprofesszor forradalminak számító 
szívátültetése hatalmas vitákat váltott ki, sorra jelentek meg a támogató illetve el-
lenz publikációk. Azóta sikerült ugyan olyan fontos kérdésekben, mint például az 
agyhalál kritériumai vagy a kötelez beleegyez nyilatkozat egyetértésre jutni, de ez 
az egyetértés csupán látszólagos. Bizonyítja ezt az is, hogy bár az általánosan elfo-
gadott orvosi gyakorlat követi a nemzetközi etikai egyezményekben foglalt szabá-
lyokat, de egyes vallási felekezetek más-más nézetet vallanak a transzplantáció al-
kalmazhatóságáról. Az etikai normák önmagukban nem elegendek a szervátülteté-
sek megnyugtató szabályozására, rendezésére. Az elmúlt közel negyven év tapaszta-
lata, hogy szilárd jogi (legfképpen orvosi, polgári és büntetjogi) háttér szükséges 
a visszaélések és felesleges kockázatok kiküszöbölésére. A jogi és etikai normák 
együttesen már képesek olyan keretbe foglalni a transzplantáció intézményét, amely 
az iránta tanúsított bizalmat, elfogadást ersíti és garanciális szabályok beépítésével 
alkalmazási körét kiszélesítheti. A továbbiakban a történeti fejldést mellzve a 
szervátültetés sajátos orvosi jogviszonyát, az orvosi felelsség körét, valamint a 
nemzetközi és egyes nemzeti szabályozási módokat fogom részletesen bemutatni. 

                                                 
∗ A szerz az ELTE ÁJK V. évfolyamos hallgatója. A dolgozat konzulense: Margitán Éva. A 
dolgozattal a szerz a 2003. évi OTDK Állam-és jogtudományi szekciójának Büntetőjogi II. tago-
zatán II. helyezést ért el. 



A SZERVÁTÜLTETÉS, MINT ORVOSI BEAVATKOZÁS 
SAJÁTOSSÁGAI 

A szervátültetés gyógyító-megelz, de egyúttal rendhagyó jellegű orvosi tevékeny-
ség, amely fokozott kísérleti jelleget hordoz magában.1 A gyakorlatban maga a mű-
tét már a rutineljárások közé sorolható, de számos küls körülmény (pl.: szervkilö-
kdés veszélye, elre nem látható, rejtett betegségek) miatt az eredményessége el-
marad az optimális szinttl. Az orvostudomány jelenlegi állása szerint még nem 
zárhatóak ki az egyes rizikófaktorok, de a kezdetektl megfigyelhet túlélési átlag 
növekedése mindenképpen biztató. Amíg azonban a szervátültetés kockázata ma-
gasan az általános rutinműtétek kockázati szintje felett van, addig nem mellzhet a 
kísérleti jelleg sem. Ezt pedig nem lehet figyelmen kívül hagyni a jogi szabályozás 
során, éppúgy, mint a beavatkozásban résztvev alanyok egymáshoz fűzd viszo-
nyának vizsgálatakor sem. 

A TRANSZPLANTÁCIÓ ORVOSI JOGVISZONYA 

Az orvos és a beteg kapcsolata a bizalmi elemeken túl jogi formában is megjelen 
viszonyrendszer, amelyben mind a betegnek, mind az orvosnak meghatározott 
jogai és kötelezettségei vannak. A korábbihoz képest ez a kapcsolat napjainkban 
átalakuláson ment és megy keresztül. Nem az alanyai, hanem a tartalma változott 
meg és vált vegyes természetűvé, követve a meghatározó gazdasági és társadalmi 
feltételrendszernek és az emberek hozzá való viszonyulásának változását. Az orvos-
beteg jogviszony a 60-as években uralkodó paternalisztikus, a beteg számára min-
denképpen alárendelt helyzetbl mára olyan viszonnyá fejldött, illetve olyan kap-
csolat körvonalazódik, amely a személyiségi jogok érvényesítésére és az orvos-beteg 
mellérendeltségére helyezik a hangsúlyt.  
Ettl eltekintve az orvosi jogviszonyok felosztása megmaradt. Alapesetnek a 

gyógyító-megelz célú tevékenység (a rendes orvosi beavatkozás) számít, amely a 
beteg érdekeinek és rendelkezéseinek megfelel jogviszony.2 Ehhez képest megkü-
lönböztetünk ún. rendhagyó orvosi jogviszonyokat,3 amelyek elssorban a bennük 
érvényesül fokozott kísérleti jelleg miatt speciális szabályozást igényelnek. Ezen 
túl azonban ilyen kutatásokat „kizárólag olyan alanyokon lehet végezni, akik nem-
csak a kísérlettel kapcsolatos tudnivalók megértésére és elfogadására, hanem a meg-
felel tájékoztatás utáni beleegyezésre is képesek.”4 
A szervátültetés ezen kategórián belüli elhelyezése nem egyértelmű. Általában a 

rendhagyó orvosi jogviszonyok alá sorolják, bár tartalmaz rendes orvosi beavatko-
zásnak számító elemeket is. A szervátültetés nem egységes művelet, hanem két 
tevékenységbl áll: a szervkivételbl és a szervbeültetésbl. A kett semmiképpen 
nem esik azonos jogi megítélés alá. Míg a szervbeültetés „a befogadó beteg érdekét: 
életének, egészségének a megmentését szolgálja, a számára gyógyító-megelz ellá-
tás, kezelési mód”, addig „a szervkivétel a szervadományozó testi épségének bizo-



nyos fokú […] sérelmével jár, érdekével ellentétes […], a beavatkozásnak alávetett 
személy részére nem gyógyító-megelz célt szolgál”.5  
A fentiekbl jól látható, hogy a transzplantáció során keletkez jogviszony nem 

a hagyományos kétoldalú formát ölti fel, hanem a recipiens és orvos közti jogvi-
szonyba belép egy harmadik személy is, a donor. Az alábbiakban nézzük meg ho-
gyan alakul a jogviszony alanyainak szerepe, milyen elvárásoknak kell megfelelniük 
a konkrét orvosi beavatkozás során. 

A JOGVISZONY ALANYAI 

A recipiens 

„Az a személy, akinek testébe más személybl eltávolított szervet, illetve szövetet 
ültetnek át gyógykezelés céljából.”6 A szervátültetésre szoruló beteg áll a gyógyító-
megelz jellegű jogviszony egyik oldalán. Az  számára az átültetés életet menthet, 
de ettl még nem kerül privilegizált helyzetbe. rá nézve ugyanúgy kötelez az 
elzetes hozzájárulás megadása az t érint beavatkozás tekintetében. A szervkivé-
teltl eltéren azonban kiskorú, korlátozottan cselekvképes vagy teljesen cselek-
vképtelen személy is alanya lehet ennek a jogviszonynak. A szerv- és szövetátülte-
tés indokoltságát a szervátültetésben részt nem vev, tehát független háromtagú 
orvoscsoport bírálja el. Akiknél indokolt, azokat „fel kell venni a szerv-, illetve szö-
vettípusonként vezetett országos várólistára.”7 A várólista minden lényeges körül-
ményérl a recipiens tájékoztatást kap, az arról való kiválasztás kizárólag szakmai 
szempontok szerint történik. 

Az orvos 

Az orvos feladatai, kötelezettségei aszerint alakulnak, hogy milyen orvosról van szó. 
A szervátültetést ugyanis az egészségügyrl szóló 1997. évi CLIV. törvény egyetlen 
orvos nem hajthatja végre, hiszen az agyhalál vagy a szervátültetés szükségességé-
nek megállapítása külön, független orvoscsoport feladata. Az orvos kötelezettsége 
általánosan arra terjed ki, hogy betegét a beavatkozás minden lényeges körülményé-
rl tájékoztassa és tevékenysége során az orvostudomány mindenkori állásának 
megfelelen járjon el.  
A tájékoztatás történhet szakmai, objektív és szubjektív standard szerint. Az 

amerikai bíróságok eredetileg a szakmai standarddal dolgoztak, amely alapján azt és 
annyit kell elmondani a betegnek, amit a legtöbb orvos hasonló estben megosztana 
vele, tehát orvosi szakkérdésként kezelték a felvilágosítás mértékét. Éles kritikák 
miatt aztán áttértek az objektív kategóriára, ahol egy racionális ember érdekldésé-
bl indulnak ki és ez alapján nem az összes információt, hanem csak azt közlik, ami 
a döntés szempontjából relevanciával bír. A szubjektív standard alapján azonban 
mindent közölni kell a beteggel, ami t érdekli. Ez azonban túl sokat követel az 
orvostól, hiszen így ki kellene találnia egyes betegeknek a gondolatait is.8 Ez a meg-



oldás a bíróságok eltti alkalmazásban sem elfogadott. Ma inkább a fenti irányza-
tokból ered visszásságok elkerülése érdekében etikai állásfoglalások és jogszabály-
ok taxatíve rögzítik, hogy mire kell a tájékoztatásnak kiterjednie. De ki tájékoztat-
hat? A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának jogi elírása szerint az orvos, 
azon belül a kezelorvos9 jogosult rá, mivel  ismeri legjobban a beteget. Az orvosi 
felelsség kérdésére az „orvosi felelsség a magyar jogszabályok alapján” című 
alfejezetben tértem ki. 

A donor 

Az egészségügyrl szóló törvény meghatározásában a donor „az a személy, aki 
szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából, illetve akinek 
testébl halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személy testébe törté-
n átültetés céljából.”10 Az adományozó az, aki mint kívülálló, harmadik személy-
ként belép a beteg és orvos közt már fennálló jogviszonyba. Ebben az esetben érte-
lemszerűen csak él donorról beszélhetünk. A cadaver donor nem lehet jogviszony 
alanya, azonban az utólagos beleegyezést megadó hozzátartozók annak megadásáig 
a harmadik személy szerepét tölthetik be. Lényeges különbség azonban, hogy ezál-
tal – mivel nem saját szervekrl rendelkeznek – nem érheti ket semmiféle fizikai 
sérelem. Az él személy testébl történ szerveltávolításnál a donor fokozott koc-
kázatot vállal, ezért elengedhetetlen az érintett személy hozzájárulása. A kockázat 
magasabb volta miatt szigorúbb szabályozás alá esik a donor beleegyezése, mint a 
többi egészségügyi beavatkozáshoz adott általános beleegyezés. „Nem kerülhet 
ezért sor arra, hogy bárki szervátültetés céljából olyan életfontosságú szervének 
kivételéhez járuljon hozzá, amelynek elvesztése saját halálát eredményezi, illetve 
életét, életműködését közvetlenül veszélyezteti.”11 

AZ ORVOSI FELEL SSÉG A MAGYAR JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN 

„A felelsség […] kötelezettség, amelynek alapján valaki köteles számot adni vala-
mely tettérl, mulasztásáról, magatartásáról.”12 A felelsség egyaránt lehet erkölcsi 
vagy jogi természetű. Az orvosi hivatás gyakorlóját az általános normákon túl a 
hivatásából fakadó különös etikai és jogi normák betartása is terhelik. E dolgozat 
szempontjából az etikai és fegyelmi felelsség mellett inkább az orvos jogi felels-
sége bír jelentséggel. Ezen belül pedig közelebbrl a polgári jog és a büntetjog 
vonatkozó szabályait emelem ki, mivel mindkettnek külön-külön meghatározó 
szerepe van egy orvosi beavatkozás megítélésekor 

Az orvos polgári jogi felelssége 

Mivel az orvos tevékenysége általában megbízásos vagy szerz désszerű jogviszony 
keretében realizálódik elengedhetetlen néhány gondolat erejéig az orvos polgári jogi 
felelsségére is kitérni.13 A felelsséget ebben az értelemben „a tevékenység hibás 
végzése alapozza meg, amit köznyelven orvosi műhibának14 neveznek.”15 A hibás 



teljesítés, kivitelezés vonatkozásában két kérdés merül fel. Az egyik, hogy mikor 
tekinthet „hibásnak” az orvosi szolgáltatás? A Polgári Törvénykönyv adott ren-
delkezéseinek16 elemzése arra enged következtetni, hogy az orvos tevékenysége 
abban az esetben minsül ilyennek, ha nem felel meg az egészségügyrl szóló 1997. 
évi CLIV. törvénynek, továbbá az orvosi foglalkozás szabályainak. A másik, hogy 
az egészségügyi tevékenység eredmény vagy gondossági kötelem-e. Ez a megkü-
lönböztetés a „miért felel” kérdésre adná meg a választ. „Az amerikai ítélkezés egy-
értelműen az eredményfelelsség mellett voksolt, az európai gyakorlat pedig a gon-
dos eljárást kéri számon az orvostól […] az amerikai medical law szakított az or-
vos-beteg viszonyának megbízás jellegű értelmezésével, a fizet páciens ott vállal-
kozási szerzdést köt, azaz a pénzéért eredményt – gyógyulást – akar kapni.”17 A 
hazai gyakorlat szinte csak a gondosságot kéri számon, ami logikus is annyiban, 
hogy nem lehet a gyógyulást elre garantálni csupán annak esélyét lehet megmon-
dani.  
Magyarországon az orvosi tevékenységre a megbízási szerz dés ismérvei irány-

adóak. Ez alapján az orvos, mint megbízott köteles a rá bízott ügyet a megbízó 
érdekeink megfelelen ellátni. A szerzdésszeg magatartás kártérítés megfizetését 
vonhatja maga után. A Polgári Törvénykönyv 318.§ (1) bekezdése szerint erre vo-
natkozóan a szerzdésen kívül okozott károkért való felelsség szabályait kell al-
kalmazni, valamint a 339.§ (1) bekezdése alapján, aki másnak jogellenesen kárt okoz 
köteles azt megtéríteni. De ez alól az orvos kimentheti magát, ha bizonyítja, hogy 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 18  
Külön esetnek tekinthet és a polgári jogi felelsség is máshogyan alakul, ha 

úgynevezett megbízás nélküli ügyvitelrl van szó (például: életveszély elhárításakor). 
Ilyenkor önmagában a beavatkozás nem minsül jogellenesnek és a felelsség az 
általános szabályok szerint alakul. „Az orvos polgári jogi felelssége akkor állapítha-
tó csak meg, ha a beavatkozás során jogellenes cselekményt követ el és ezzel kárt 
okoz. […] Az orvos köteles megtéríteni mindazt a kár, amit nem helyénvaló be-
avatkozásával okozott illetleg felels mindazért a kárért, ami a beavatkozás nélkül 
nem következett volna be.”19 
Az orvosi műhibapereket eleinte próba-szerencse alapon indították, de ma már 

egyre több a megalapozott kártérítési igény. „Az új felelsségbiztosító – az elzvel 
ellentétben – nem igazán hajlik a feszültségmentesebb és egyszerűbb peren kívüli 
megegyezések támogatására; a perek számának növekedése, majd az eljárás elhúzó-
dása jellemz. A következmények egyre súlyosabbak és […] az újabb ítéletek egyre 
magasabb kártérítési összegekrl szólnak.”20 

Az orvos büntetjogi felelssége 

„Az emberi szervezet épsége és működésének zavartalansága az ember elidegenít-
hetetlen személyiségi jogosultsága. […] A személyiség nélkülözhetetlen feltétele a 
biológiai lét, az emberi szervezet megfelel működése és felépítése, ezért ennek jogi 
védelmére van szükség.”21 Az orvosi beavatkozások körében azonban az orvosi 



tevékenység büntetendvé nyilvánítására csak a legvégs esetben és a következ 
elemek együttes fennállásakor kerülhet sor: ha a fenyegetett érdek védelmet érde-
mel és a veszélyeztet cselekmény elvetend; ha a büntetjogi eszközök alkalmazá-
sa nélkülözhetetlennek bizonyul, illetve ha ezek az eszközök alkalmasak a kívánt 
hatás kiváltására.22 
Egyes estekben a károsodást szenvedett betegben felmerül, hogy a vétkes orvos 

büntetjogi felelsségét is állapítsa meg a bíróság. Ilyenkor sajnos gyakran az elke-
seredett düh munkál a betegben, aminek következtében szeretné megbánásra kész-
tetni vagy adott esetben a bíróság által foglalkozásától eltiltatni az orvost. Más eset-
ben viszont nemcsak a beteg személyes indíttatása szolgál a felelsségre vonás tény-
leges alapjául, hanem az orvos által valóban elkövetett szabálytalan egészségügyi 
tevékenység, beavatkozás. A hatályos Büntet Törvénykönyv több szakaszával is 
ellentétben állhat az orvos szabályszegése. 
Az orvosi büntetjogi felelsség elemzésekor nem elhanyagolható szempont a 

kockázat kérdése. Mivel „az orvos anyaga él személyekbl áll, akiknek szervezeti 
reakcióikról csak közvetett és nem mindig tökéletes módszerekkel szerezhet tudo-
mást”, ezért „az orvos tevékenységének »hibahatára« – szemben a holt anyaggal 
dolgozókéval – ”23 értelemszerűen magasabb. Az orvosi tevékenység kockázatának 
tárgya az emberi élet, egészség, testi épség és azt, hogy ez mennyiben megengedett, 
a gyakorlat alakította ki. Általában akkor esik az orvosi tevékenység a megengedett 
kockázat körébe, ha az orvosnak olyan lehetséges gyógyító eljárások, kezelések 
között kell döntenie, amelyek mindegyike magában hordozza a sikertelenség lehe-
tségét. Ilyenkor két döntési helyzet keletkezik: egyik döntés az orvosé (kockázat-
vállalás), hogy melyik a legmegfelelbb gyógymód, a másik a betegé, hogy aláveti-e 
magát (kockázatviselés) a beavatkozásnak.24  
A szervátültetések tekintetében három döntésre van szükség, hiszen mind a do-

nor, mind a recipiens hozzájárulása szükséges és a másik oldalon áll a kezelorvos 
javaslata. El kell azonban választani a recipiensre és a donorra vonatkozó kockáza-
tot. A recipiensnél a kockázat abban áll, hogy számára a műtéti beavatkozás folytán 
bekövetkez halál valószínűsége legalább ugyanakkora, mint ha a műtét nem tör-
ténne meg. (Bár kétségtelen, hogy az orvostudomány fejldése folytán a sikeres 
műtétek aránya egyre nagyobb.) „A természetes továbbélési idtartamnak bármi-
lyen lerövidítése pedig – elvben jogellenes cselekmény, hiszen az ember él mindad-
dig, amíg meg nem halt és majd biztosan meghalót is élnek kell tekinteni.”25 Ez a 
nézet nem engedné meg a recipiensi oldalon a beavatkozás kockázatát, de a kocká-
zat arányosságának alapulvételével áthidalható, amihez a beleegyez nyilatkozat 
elengedhetetlen elfeltétel. A másik oldalon a donor tekintetében ez az arányossági 
követelmény nem vethet fel, mivel egyértelműen nagyobb a kockázat számára, 
mintha nem vennék ki egy szervét vagy szövetét sem. Itt a beleegyezésnek ezért 
még hangsúlyosabb szerep jut, mivel „más életének megmentése vagy állapota je-
lents javítása érdekében ténylegesen szükséges […] szervkivételi műtétbe a donor 
részérl történ és a következményeknek megfelel  beleegyezést […] 
büntetjogellenességet kizáró okként kell, hogy elismerjük.”26  



Az orvosi foglalkozás bármennyire fejlett és egyre biztonságosabb technikákat is 
alkalmaz, kétség kívül veszélyes tevékenységnek minsül. A veszélyes tevékenysé-
gek nagy gyakorisággal idéznek el veszélyhelyzetet, ami többnyire az emberi élet, 
testi épség, egészség sérelmével jár együtt. Ezért a büntetjog elrehozott védelem 
nyújt, amennyiben már magát a közvetlen veszélyt elidéz magatartást is és nem-
csak a késbbiekben a tényleges sérelmet megvalósítót rendeli büntetni.27 A törvé-
nyi szabályozást a Btk. 171. §-ában találjuk, foglalkozás körében elkövetett veszé-
lyeztetés címszó alatt.  
A törvényi rendelkezés nem sorolja fel mely foglalkozásokra terjed ki a hatálya, 

de a szövegbl következik, hogy az orvosi tevékenység is ide tartozik. A bűncse-
lekmény jogi tárgya az emberi élet, testi épség és az egészség. Elkövetje az lehet, 
akire meghatározott foglalkozási szabályok vonatkoznak; elkövetési magatartása 
pedig ezen foglalkozási szabályoknak a megszegése. A bűncselekmény alapesete 
gondatlan alakzatú vétség, ezért a társtettesség fogalmilag kizárt, az elkövetk önál-
ló tettesként vonhatók felelsségre. A bűncselekmény veszélyeztetési jellegű, ered-
ménye más, vagy mások életének, testi épségének közvetlen veszélynek kitétele, 
vagy testi sértés okozása. A veszély közvetlensége meghatározott személyre és 
helyzetre konkretizált sérelem bekövetkezésének lehetségét jelenti. A foglalkozás 
körében elkövetett veszélyeztetés bűntetti alakzata valósul meg, ha az elkövet a 
közvetlen veszélyt vagy a testi sértést szándékosan idézi el. A törvényi tényállás 
jellegzetessége, hogy az elkövet szándéka csak a közvetlen veszély okozására irá-
nyul, de az eredményre nem terjed ki. (A jogirodalom ezt „limitált” veszélyeztetési 
szándéknak nevezi). A minsített esetek a maradandó fogyatékosságot, súlyos 
egészségromlást, tömegszerencsétlenséget; a halált; a kettnél több ember halálát 
vagy halálos tömegszerencsétlenséget elidéz magatartást rendelik szigorúbban 
büntetni. A minsítés természetesen a szándékosan elkövetett bűncselekmény ese-
tében is súlyosabb.28 E rövid áttekintés alapján az orvos felelsségét meg kell állapí-
tani abban az esetben, ha a rá vonatkozó foglalkozási szabályokat29 megszegte, 
ezzel közvetlen veszélyhelyzetet vagy testi sértést idézett el, amely magatartásával 
okozati összefüggésben áll. Megáll az orvos felelssége akkor is, ha a közvetlen 
veszélyt ugyan nem  idézte el, de azt, tle elvárható módon, nem igyekezett elhá-
rítani, megszüntetni. 
A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés esetében a büntethetséget ki-

záró okok közül a végszükség rendelkezik gyakorlati jelentséggel. A Btk. 30.§ (1) 
bekezdése 30alapján az orvos a beteg megmentése érdekében bármilyen gyógymó-
dot és eszközt alkalmazhat, akár a beteg beleegyezése nélkül is elvégezheti a műtéti 
beavatkozást, feltéve, hogy „cselekménye kisebb sérelmet okoz, mint amelynek 
elhárítására törekedett.” További büntetjogba ütköz orvosi magatartás lehet az 
olyan orvosi szabályszegés, amely a titokvédelem, az adatvédelem, a tájékoztatás 
szabályait sérti és az olyan egészségügyi dokumentációkkal összefügg magatartá-
sok, amelyek esetében a magánokirat-hamisítás tényállása merülhet fel. 
1998 eltt a szerv- és szövetátültetésekre is a fenti törvényi tényállások valame-

lyikét kellett alkalmazni. Az 1998. évi XXII. törvény azonban kiegészítette a Bünte-



t Törvénykönyv rendelkezéseit többek között az „egészségügyi önrendelkezési jog meg-
sértése” és az „emberi test tiltott felhasználása” törvényi tényállásokkal. Ezek közvetlenül 
alkalmazható rendelkezéseket tartalmaznak és büntetni rendelik a beleegyezés nél-
kül végzett szerv- és szöveteltávolítást, illetve a szerv- és szövetátültetést (a gondat-
lan elkövetést is beleértve); a szerv vagy szövet jogellenes megszerzését, vagyoni 
haszonszerzés végett forgalomba hozatalát és az azzal való kereskedést.  

BÜNTET JOGI VONATKOZÁSOK 

Mint bevezet mben említettem a szerv- és szövetátültetés által érintett jogi kérdé-
sek rendkívül összetettek. Ebben a részben ezen terület büntetjogi védelmét sze-
retném felvázolni, melyet Magyarországon néhány évvel ezeltt vezettek be. Ennek 
elzménye az Európa Tanács 1997. április 4-én Ovideóban kelt Egyezménye az 
emberi jogokról és biomedicináról, melyhez hazánk is csatlakozott. A Büntet Tör-
vénykönyvben „Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és 
az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények” címszó alatt találjuk az ide 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a Btk.-t módosító 1998. évi XXII. 
törvény 2. §-a alapján 1998. július 1-jével léptek hatályba. Mindez az egészségügyrl 
szóló 1997. évi CLIV. törvénnyel teljes összhangban van, illetve megfelel a nem-
zetközi deklarációkban megfogalmazott szabályozási igénynek is.  

EGÉSZSÉGÜGYI ÖNRENDELKEZÉSI JOG MEGSÉRTÉSE (BTK. 173/H. §) 

Az egészségügyi törvény a szerv- és szövetátültetések terén megköveteli a tájékoz-
tatás adását, a donor és recipiens beleegyezését, illetve hozzájárulását egyaránt a 
beavatkozáshoz. Mindez a beteg önrendelkezési jogának megtartására irányul. 
Emellett azonban büntetjogi védelmet is kap, hiszen az az orvos, aki tájékoztatás-
hoz, hozzájáruláshoz kötött beavatkozást az elbbiek megléte nélkül végez (ilyen-
nek kell tekinteni azt is, ha a beleegyezéstl eltéren vagy azt meghaladóan végzi), 
három évig terjed szabadságvesztéssel büntethet, de csak akkor, ha az a fenti 
beavatkozásra irányul és nem rendelkezik a jogosult beleegyez nyilatkozatával, 
illetleg ha a tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta. A tájékoztatás a beleegye-
zés és hozzájárulás megadásához szükséges. Mindenkit megillet, hogy tisztában 
legyen az egészségi állapotával, megismerje az eltte álló kezelés módját, elnyét, 
annak várható következményeit siker és sikertelenség esetére is, továbbá annak 
okait.31 Ennek tudatában pedig a beteg joga eldönteni, hogy egyáltalán kéri-e a be-
avatkozást, részt vesz-e az eljárásban. Ez a szakasz az ember önrendelkezési jogá-
nak ad fokozott védelmet, hogy ne lehessen a donor akarata ellenére szervet eltávo-
lítani testébl. Éppen ezért az egészségügyrl szóló törvény megengedi, hogy a 
hozzájárulás bármikor visszavonható legyen. 
A Btk. 1173/H. § (1) bekezdés a tájékoztatási kötelezettség, valamint a bele-

egyezés vagy hozzájárulás beszerzésének elmulasztását bünteti. Azonban a transz-



plantációs eljárásban nem ugyanaz a személy végzi a tájékoztatást, aki a beteg hoz-
zájárulását beszerzi és elvégzi az átültetést. A törvényi megfogalmazás viszont nem 
tesz különbséget, itt az elkövet ugyanaz a személy. Így ez a bekezdés az orvosi 
kutatás területén jól alkalmazható, de a szervátültetéseknél a tájékoztatási kötele-
zettség és a beleegyezés megszerzésének elmulasztása egyidejűleg nem róható az 
elkövet terhére. Tehát erre a mulasztásra mindössze a gondatlanság állapítható 
meg, de az (1) bekezdésnek nincsen gondatlan alakzata. A beleegyezés tekintetében 
ilyenkor a (3) bekezdésnek a gondatlan, beleegyezés nélkül végzett beavatkozásokra 
vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
A (2) bekezdés kiterjeszti az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a halottból 

való, létez tiltakozó nyilatkozat ellenére történ szervkivételre is, összhangban az 
egészségügyi rendelkezésekkel. Itt az elhunyt akaratát veszik figyelembe. Fszabály, 
hogy a tiltakozó nyilatkozatot írásban kell megtenni, de kivételes esetekben (például 
haldoklónál) a tiltakozás szóban is megtehet a kezelorvosnál. Ilyenkor ez egyen-
értékűnek számít az írásbeli nyilatkozattal. Az egészségügyi törvény kötelezettség-
ként írja el, hogy az orvosnak meg kell gyzdnie, maradt-e, illetve az elhunytnál 
található-e ilyen tiltakozó nyilatkozat. Ha nem, a hozzátartozót kell megkérdezni az 
elhunyt feltehet szándéka fell. A törvény azonban felállít egy, a kiskorúakra nem 
vonatkozó vélelmet, miszerint, ha a rendelkezésre álló id alatt – amíg a szerv még 
átültetésre alkalmas – nem kerül el ilyen tiltakozás vagy a hozzátartozó nem elér-
het, akkor a tiltakozás hiányát vélelmezni kell. Ilyenkor is érvényes az a kritérium, 
hogy a szervkivétel csak az agyhalál megállapítása után kezdhet meg. 
A (3) bekezdés sajátossága, hogy az (1) bekezdésben meghatározott bűncselek-

mények gondatlan elkövetését is szankcionálja, kivétel azonban ez alól a tájékozta-
tás gondatlanságból történ elmulasztása. Ennek alapja, hogy a beteggel szinte lehe-
tetlen minden apró részletet közölni, fleg ami az orvosi terminológiát és eljárás 
leírását illeti. Továbbá nem indokolt a beteget felesleges adatokkal terhelni, hiszen 
ezzel nem biztos, hogy a kívánt hatást érjük el. Ha büntethet lenne, akkor egy 
jelentéktelen részlet gondatlan kihagyása miatt is felelsségre lehetne vonni az or-
vost. Ezzel szemben a beleegyezés beszerzésének gondatlan elmulasztása miatti 
felelsségrevonás a betegek önrendelkezési jogának fokozott büntetjogi védelmét 
jelenti, ami biztosítja az egészségügyrl szóló törvény által is kiemelt alapelv érvé-
nyesülését. 
Külön kérdés, hogy a kényszer, illetleg fenyegetés hatására tett beleegyezés 

nem fogadható el teljes értékű nyilatkozatnak. Ha pedig a kényszert, illetve a fenye-
getést maga az orvos valósítja meg, akkor ez más bűncselekményi tényállások al-
kalmazhatóságának megnyíltát is lehetvé teszi, továbbá ilyenkor a beleegyezés 
hiánya is feltehet, ezért a fenti bűncselekményt is megvalósítja. A fenti rendelkezés 
a visszaélések visszaszorítására hivatott. 
A Büntet Törvénykönyv az egészségügyi önrendelkezési jog megsértését ma-

gánindítványra rendeli büntetni, hiszen az elszenvedett érdeksérelem magán jellege 
miatt azt leginkább a sértett tudja megítélni.  



Magyarországon még nincs esetjogi háttere ezen bűncselekményeknek, ami a 
szabályozás viszonylag új voltában gyökerezik. A külföldi eseteket tekintve azonban 
találunk már példát. Egyik leghíresebb a Salgo-per 1957-bl. Az 55 éves járási zava-
rokkal küszköd betegen translumbalis aortographiát végeztek, melynek következtében 
a beteg mindkét lábára lebénult. A beavatkozást követen a beteg ezért beperelte a 
orvosát. A per során kiderült, hogy a műtét az elírásoknak megfelelen történt és 
a beteg beleegyezését is adta, azonban az esetleges kockázatokkal nem volt tisztá-
ban. A bíróság ezért elmarasztalta az orvost, de nem műhiba, hanem a tájékoztatás 
elmulasztása miatt.32  
Hasonló eset a Berkey v. Anderson (1969) ügy, ahol az orvos a korábbi 

elektromyelogramos vizsgálatok helyett myelogramos vizsgálatot kívánt végezni, 
amibe a beteg bele is egyezett. Az orvos azonban elmulasztotta közölni Mr. 
Berkeyvel, hogy a két vizsgálat annyiban eltér, hogy az utóbbi „spinal puncture”-rel 
(gerinccsapolással) is jár. Az elmarasztaló ítéletet a bíróság azzal indokolta, hogy az 
orvos-beteg viszony bizalmi jellegű és ennek fenntartása érdekében elengedhetetlen 
a teljes tájékoztatás.33 Másik érdekes ügy a Truman v. Thomas (1980), amiben a keze-
lorvos Truman asszonynak azt ajánlotta, hogy rákbeteg gyermeke kezelésében 
alkalmazzák az ún. „Pap smear” tesztet. Az asszony ezt elutasította és a gyermek 
nemsokára meghalt. Ekkor derült ki, hogy a teszt alkalmazása lehet, hogy segíthe-
tett volna a gyógyulásban. Így az asszony a perben azért tette felelssé az orvost, 
mert az nem tájékoztatta a kezelés elmaradásának következményeirl.34 

EMBERI TEST TILTOTT FELHASZNÁLÁSA (BTK. 173/I. §) 

A Btk. ezen szakasza gyakorlatilag a szervkereskedelmet rendeli büntetni. Az elkö-
vetés három módon valósulhat meg, de ezek mindegyike csak szándékosan követ-
het el és bármelyik megvalósításával a bűncselekmény befejezetté válik. 
A jogellenes megszerzésnél itt – mivel konkrét törvényi meghatározás nincsen – az 

egészségügyi törvénybl kell kiindulnunk, amely meghatározza azt az esetkört, illet-
ve célt, amelyekre nézve a szerv- és szövet eltávolítható. Minden más, a törvényi 
feltételtl eltér megszerzés jogellenesnek számít.  
A vagyoni haszonszerzés végett történő forgalomba hozatal pénzért vagy egyéb anyagi 

elny reményében a szerv, illetve a szövet továbbadását, eladását jelenti. Ez az el-
követési magatartás célzatos cselekmény, de nem kívánja meg a hozzájutás jogelle-
nességét, így az is alanya lehet, aki jóhiszeműen jutott a szerv birtokába.  
A kereskedés alatt adásvételek láncolatát értjük, ami jelen esetben nagy haszonnal 

járó tevékenység. Ezek a rendelkezések az egészségügyi törvényben foglalt szerv-
donáció ingyenességének követelményét biztosítják, mikor a bármilyen anyagi elny 
reményében történ szerv és szövet jogellenes megszerzését, forgalomba hozatalát 
és azzal való kereskedést tiltják.  
A 173/I. § (2) bekezdése minsített esetként szabályozza, ha a fenti bűncselek-

ményt speciális tettes: a gyógyintézet alkalmazottja követi el. Ilyenkor azonban csak 
akkor vonható felelsségre ezen tényállás alapján, ha a cselekményt foglalkozása 



körében követi el. Ha azon kívül, akkor az (1) bekezdés szabályai vonatkoznak rá 
is. A fokozott büntetjogi védelem ebben az esetben különösen indokolt, hiszen 
egy orvosnak vagy egy ápolónak lényegesen nagyobb lehetsége van a szerv vagy 
szövet jogellenes megszerzésére, mint egy átlagembernek és e mellett még esküjü-
ket, valamint az orvosi, etikai szabályokat is megszegik. 
A szakasz (3) bekezdése szintén egy súlyosabb minsítést tartalmaz, mely az el-

követési módra nézve alkalmaz sokkal szigorúbb szankciót. A bűncselekmény üz-
letszerűen, illetve bűnszövetségben való elkövetése alapozza meg a büntetés sú-
lyosságát. Mivel az átültethet szerv és szövet hiánycikknek számít, napjainkra elke-
rülhetetlenül létrejöttek olyan bűnözi csoportok, amelyek kifejezetten erre a célra 
szervezdtek: illegálisan megszerzett szervek adás-vételét bonyolítják le, akár föld-
részek között is, hatalmas haszonnal. Jól szervezettségük miatt és mivel végs so-
ron mindenki jól jár (a donor pénzt kap, a recipiens tovább élhet, a közvetítké 
pedig a haszon) felderítésük nehéz.  
A védett jogi tárgy fontosságát mutatja, hogy a törvény az emberi test tiltott fel-

használására irányuló elkészületet is büntetni rendeli. Ide olyan cselekmények 
sorolhatóak, amelyek a megelzik az (1) bekezdés által már büntetni rendelt meg-
szerzést. (Pl.: tárgyalás, ellegfizetés, ajánlattétel stb.)  
A szervkereskedelemhez kapcsolódóan „tilos emberi szövetet, szervet bármilyen 

célú felhasználás céljára reklámozni.” Ezt a tiltó rendelkezést ugyan nem a Büntet 
Törvénykönyv fogalmazza meg, hanem az egészségügyrl szóló törvény 203. § (2) 
bekezdése, mégis szervesen kötdik ehhez a témakörhöz, több nemzetközi norma 
tartalmazza a fenti kitételt. Jelentsége különösen nagy az információs társadalom 
fejldését tekintve, mikor az Interneten megjelen hírek, ajánlatok megjelenését 
különösen nehéz felügyelni. 

SZERVKERESKEDELEM 

A transzplantációs sebészet az orvostudomány egyik „sikertörténetének” számít, de 
a szervátültetéses programok a világ összes országában szervhiánnyal küszködnek. 
A hiány viszont egyre magasabb keresletet indukál, ami magában hordozza az óriási 
profitszerzés lehetségét. A jogi szabályozás szinte kivétel nélkül minden országban 
tiltja az emberi szervek és szövetek kereskedelmi forgalmát, az ellenszolgáltatás 
fejében történ szervadományozást.35 Ennek ellenére az illegális szervkereskedelem 
virágzik és „különösen az ázsiai országokban lév sanyarú gazdasági helyzet gyak-
ran a gátlástalan szövet- és szervkereskedk malmára hajtja a vizet.”36 Indiában 
számos olyan falu van, ahol az emberek nagy részének csak egy veséje van. Ez nem 
genetikai rendellenesség, hanem egészen egyszerűen a megélhetésért eladták egyik 
veséjüket. A szervátültetés lassan már üzletágnak minsül, hiszen jól felszerelt kór-
házakban várakozás nélkül egyik műtben kioperálják az adott esetben szükséges 
szervet, a másikban pedig már ültetik is be a „pénzes” vendégbe.37 Japánban a val-
lási tilalom miatt külföldre utaznak az emberek, hogy ott szervet vásároljanak ma-



guknak, (a japán törvények szerint ez legális!) ami 10 és 300 ezer dollár közötti árat 
jelent. A donorok India, Srí Lanka, Vietnam, a Fülöp-szigetek és Banglades szegé-
nyei közül kerülnek ki.38 Sajnos a szervkereskedelem jól jövedelmeznek számít, így 
már a szervezett bűnözésben is vannak külön erre a területre specializálódott cso-
portok. A Focus német hírmagazin beszámol olyan orosz bűnbandák által Szentpé-
terváron elkövetett gyilkosságokról, melyek sértettjei elssorban utcagyerekek, akik 
kimondottan szerveik miatt estek áldozatul.39 És bár a hivatalos közlemények nem 
mindig ismerik el, hogy történik illegális szervbeültetés, illetve, hogy a szervkeres-
kedelemnek vannak tapasztalható jelei, a médiában folyamatosan jelennek meg 
ilyen tárgyú tudósítások. Számos szervklinika létesült és specializálódott az ilyen 
jellegű beavatkozásokra az indiai-pakisztáni, valamint a mexikói-amerikai határon 
is.  
A harmadik világ országaiban kialakulóban van egy új „szakma”: a szervbrókeré. 

Ez nem újdonság, hiszen Angliában már évekkel ezeltt hatalmas felháborodást 
okozott, amikor brókercégek a szigetországbeli átültetésekhez donorokat gyűjtöttek 
szegény ázsiai országokban. Az Internet megjelenésével újabb lehetség áll az ille-
gális szervkereskedk rendelkezésére. Az els botrány 1988-ban tört ki, amikor 
valaki a „neten” keresztül hárommillió dollárt ígért egy szívért. A tarifák változóak, 
de a nyomozóhatóságok felmérése szerint egy európai szerve a dupláját éri egy 
indiaiéhoz viszonyítva. 
Az ingyenesség, mint alapvet követelmény az élk közötti szervdonációban 

kap igazi jelentséget. Az ellenérték nélküliség a genetikai rokonok közötti reláció-
ban kevéssé megkérdjelezhet. Azonban a jelenlegi egészségügyi törvény lehetvé 
teszi kivételes esetben a nem rokonok közötti szervadományozást, ha közöttük 
szoros érzelmi kapcsolat áll fenn. (Az önkéntesség és a donor alkalmassága itt is 
feltétel.) Az ers érzelmi kapcsolat fennállását nehéz bizonyítani, hiszen nem tudjuk 
vajon az nem csak színlelt-e és a valóságban nem áll-e szerv adás-vétel a háttérben. 
Ez a megenged szabály maga után vonja a szervadományozás kommercializálódá-
sának veszélyét.40 De sokszor a rokonság megléte is kétséges. Mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a ’80-as évek elején alakultak olyan vállalkozások, amelyek a 
szegények körébl toborzott szervdonorokat HLA-antigén-tipizálással41 hozták 
össze a kompatibilis fizet recipiensekkel. A vérrokonság megállapítására az igaz-
ságügyi orvostanban is ezt az eljárást alkalmazzák, így nehéz volt bizonyítani, hogy 
az így összehozott párok nem rokonok.42 
A szervek eladása etikailag mindenképpen kifogásolható és „nemcsak azért, 

mert kizárólag a szegények kényszerülnek ilyen cselekedetekre, hanem azért is, mert 
sérti az emberi méltóságot. Továbbá: az anyagi ösztönzk a hozzátartozókat arra 
késztethetik, hogy figyelmen kívül hagyják az elhunyt kívánságát […] a haldokló 
pedig kötelességének érezheti, hogy szerveit eladja és anyagilag segítse családját.”43 
E problémát látva vannak, akik megengedhetnek tartják a szervkereskedelmet, 

de csak szigorú keretek között. Azért, hogy ténylegesen a szervátültetést, az élet-
mentést szolgálja és ne egyes bűnbandák monopóliumává váljon. Elssorban halot-
ti szervek adás-vételét legalizálnák, oly módon, hogy valaki még életében eladja a 



jogot valakinek, például egy biztosítótársaságnak, hogy az a halála után szerveit 
eladhassa. Ezért cserébe nem feltétlenül készpénzt, hanem csökkentett biztosítási 
díjat kapna. A vev pedig a biztosítótársaságnak fizetne. A hasonló variációk lénye-
ge az anonimitás: donor és recipiens ne tudjon egymásról.44 Az élk közötti szerv 
adás-vételnél a f érv, hogyha megengedett, hogy valaki pénzért veszélyes munkát 
vállaljon, akkor miért utasítanánk el, hogy valaki végs szükséghelyzetében eladja 
egyik veséjét, ha ezzel még életet is ment? Jobb, ha sokféle emberi szolgálat leg-
alább pénzért megvehet, mintha egyáltalán nem állna rendelkezésre45 – hangzik az 
érv. Az ellenérv (és ez ma az uralkodó szemlélet): az emberi test nem árucikk. Ha 
legalizálnánk a szervkereskedelmet, akkor ezután ki ajánlaná fel ingyen, altruista 
indíttatásból szerveit? Ha engedélyeznék a szervpiac kialakulását, könnyen az átül-
tethet szervek minségének romlásához vezetne, hiszen a donornak érdekében 
állna eltitkolni meglev betegségeit, mely a transzplantáció eredményességét nagy 
fokban csökkentené. Köztudott, hogy az utcán él emberek egészsége rossz, sokfé-
le betegségben szenvednek; nekik mi vesztenivalójuk lenne, ha eladják egyik vesé-
jüket? A recipiensnek már sokkal több: az élete. Az emberi élet védelme pedig prio-
ritás, így a ma rendelkezésünkre álló technikák ismeretében indokolt a szervkeres-
kedelem tiltása és arra kell törekedni, hogy a már meglév, gyakran elítélend mó-
don szervekhez jutó „kereskedket” és kereskedhálózatokat minél elbb vissza-
szorítsuk. 
Magyarországon az él  személybl származó szervek kereskedelme még nem je-

lent meg, de a halottak szervei révén szerezhet haszon ugyancsak csábító. A ma-
gyar jogszabályok nem tiltják – ahogyan más európai országok sem – a szervek és 
szövetek humanitárius és tudományos célokra történ átadását, ami kis ügyességgel 
egy rejtett kereskedelem alapját adhatja. Hogy mi a megoldás? Megoldás nincs, csak 
javaslatok. Ezek közül a legfontosabbak a lakosság információs szintjének, önkén-
tes adományozási hajlamának növelése; speciálisan felkészült szakemberek képzése 
a felderítés területén és esetleg szigorú és szűk kereteken belül legálissá tenni a 
szervek adás-vételét.46 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A szervátültetés, mint a fentiekben látható volt összetett szabályozást igényel. En-
nek kiindulópontja, hogy milyen jogviszonnyal is állunk szemben. Ez az a terület, 
ahol a polgári jognak, az orvosi jognak és a büntetjognak is szorosan együtt kell 
működnie, hogy ezen orvosi beavatkozás kivitelezését biztonságossá és a társada-
lom számára elfogadottá tegye. A jogterületek mellett kiemelked szerep jut az 
etikának, amely a jog által nem lefedhet területeken nyújt iránymutatást. 
A transzplantáció kérdése mindig idszerű, hiszen bármelyikünk a sors szeszélye 

folytán bármikor szervátültetésre szorulhat vagy netalán potenciális donorrá válhat. 
Nem árt tisztázni, milyen jogok illetnek és milyen kötelezettségek terhelnek ben-
nünket, mire számítsunk, ha véletlenül mégis hasonló helyzetbe kerülnénk. A jogi 



szabályozás már csak emiatt is elkerülhetetlen, mivel maga a beavatkozás megfelel 
szabályok nélkül sok visszaélésre teremtene alapot. Hazai törvényeink megfelelnek 
a nemzetközi elvárásoknak a szervátültetések tekintetében. Azonban mindig van 
mit javítani, a tudomány elrehaladtával újabb és újabb kérdések kerülnek közép-
pontba és a szabályok korrigálása szükségszerűvé válik. Különösen igaz ez az Eu-
rópai Unióhoz való várható csatlakozásunk vonatkozásában, ahol az országok kö-
zötti együttműködésnek nagyobb hangsúlyt kell kapnia. A szabályozás „finomítá-
sa”, részbeni módosítása, illetve kidolgozása válik szükségessé az embrionális és 
magzati szövetek felhasználásáról, az anencephal újszülöttek szervdonorként való 
felhasználásáról és a xenotranszplantációról.47 
Napjaink egyre elterjedben lev jelensége a szervkereskedelem. A világ csak-

nem összes országában tiltják, mégsem lehet határt szabni neki. Amíg kereslet lesz 
– márpedig szervátültetésre váró páciensbl jóval több van, mint beültetésre alkal-
mas szervbl –, addig az illegálisan jelen lev szervkereskedelem is létezni fog. 
Megakadályozására a büntet jogi szankció csak lehetséges, de nem elégséges esz-
köz. Sajnos ennek a bűncselekménynek a felderítése komoly nehézségekbe ütközik, 
így nem állíthatjuk biztosan azt sem, hogy Magyarországon nem létezik. Minden-
esetre ma a szakértk szerint nagyon jól jövedelmez üzletágnak számít, ami a jö-
vre nézve is komoly haszonszerzési lehetséget kínál a bűnözi csoportok számá-
ra. 
Egy biztos, a transzplantáció az orvostudomány egyik legnagyobb sikereként ér-

tékelhet. A továbbiakban, a fejldés elrehaladtával a túlélési esélyek a mostani 
70-80%-nál még magasabb szintet fognak elérni és egy id után már nem rendha-
gyó, hanem rutin beavatkozásként fogjuk majd kezelni. Bár orvosi szempontból 
már ma rutin beavatkozásnak számít (például egy veseátültetés), remélhetleg id-
vel a lakosság sem fog annyira idegenkedve tekinteni erre az eljárásra. De addig is 
„bölcsességgel és bátorsággal kell továbbhaladni, hogy felkészüljünk a „transzplan-
táció korára”. 
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